PODMÍNKY KONÁNÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
Písemná práce z českého jazyka a literatury
§ Písemnou prací z českého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.
§ Písemná práce trvá 130 minut včetně času na volbu zadání.
§ Při konání písemné práce může žák použít Pravidla českého pravopisu.
§ Ředitel školy stanoví 6 zadání, která budou žákům zpřístupněna bezprostředně před zahájením zkoušky.
Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
§ Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k
zadání.
§ Zadání písemné práce jsou pro všechny obory vzdělávání stejná. Písemnou práci konají všichni žáci ve
stejný den a čas.
Písemná práce z cizího jazyka
§ Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v minimálním rozsahu 200 slov.
§ Písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání.
§ Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
§ Ředitel školy stanoví pro konkrétní cizí jazyk 1 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před
zahájením zkoušky.
§ Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k
zadání.
§ Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka je stejné pro všechny obory vzdělávání.
§ Písemnou práci konají všichni žáci ve stejný den a čas.
Ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka před maturitní komisí
§ Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru.
§ Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje 1 téma.
§ Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.
Ústní zkouška z odborných předmětů před maturitní komisí
§ Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru.
§ Bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje 1 téma.
§ Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.
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Praktická maturitní zkouška
§ Praktická maturitní zkouška trvá 6 hodin pro třídy S4.E, S4.S, S4.Z, X2.
§ Praktická maturitní zkouška trvá 9 hodin u oboru S4.L
Obhajoba maturitní práce před maturitní komisí
§ Příprava k obhajobě maturitní práce trvá 15 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 15 minut.
Nahrazující zkouška z cizího jazyka
§ Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona
dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem
daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR.
§ Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku
navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy.

Mladá Boleslav, 27.10.2020

Zapsala: Ing. Martina Kratochvílová

Ing. Martin Slabihoudek
ředitel školy
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